Fertilizare fără deșeuri,
cu eficacitate maximă,
păstrînd natura

porumb, soia,
lucerna, grîu,
orz, alac
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F E RT I L I Z Z A N T I O R G A N I C I
NUTRIENTI SPECIALI

PORUMB
DOZAREA
La semănat: Răspîndiți ORGAZOT® MICRO a cîte 30-40 kg hectar, cu ajutorul microgranulatorului
(dacă încape această cantitate), sau direct din lada de îngrășăminte, sau și mai bine cu ajutorul
distributoruli de îngrășăminte (mașina care este cumpărată tot mai mult în ultimul timp de
societățile agricole mari), orice metoda a-ți folosi, este important ca granulele să cadă chiar în
canelură și nu la o distanța de la canalul de semănat.
Combaterea buruienilor: EUTROFIT® înainte de răsărirea plantelor distribuiți 15 kg/ha împreună
cu apa care o folosiți de obicei,(după ce răsar plantele utilizați 5 kg/hectar de EUTROFIT® diluat
în apa de obicei folosită).
La prășit: distribuiți ORGAZOT® 60 kg/hectar, astfel economisind 100 kg / hectar
de urea și reducînd cu 20% îngrășămintele administrate pentru pregătirea de bază
a terenului.
EUTROFIT® 8 kg/hectar diluat în 300 litri de apă, asociat cu produsele de uz
fitosanitar pentru combaterea Sfredilitorului porumbului (Ostrinia nubilalis).

REZULTATELE OBȚINUTE
Creșterea conținutului substanțelor uscate, CREȘTEREA DE PROTEINE, ÎMBUNĂTĂȚIREA
INDICATORULUI NDF(fibre insolubile în acizi neutri, care constituie membrana celulară),
toate acestea favorizează producerea alimentației zootecnice (silomais), cît și producerea de
biomasă cu destinație combustibilă. ORGAZOT® crează în jurul plantei mediu favorabil pentru
transformarea substanțelor organice, aducînd-o la o reacție cu tendință acidă, astfel permite
desblocarea acelor fracții fosfatice, care ar rămîne imobile, de altfel, în teren.
Incremento
in quintali

Incremento
entrata (in €)

Costo ettaro

vantaggio/ha

Granella

18

306 (17 €/q.le)

140 €

166 €**

Insilato

130

650 (5 €/q.le)

140 €

510 €**

Pastone

30

330 (11 €/q.le)

140 €

190 €**

LUCERNĂ
DOZAREA
Semănături noi: FERTILIZAREA DE BAZĂ A TERENULUI distribuiți 150 kg /ha de ORGAZOT®
GRANULAT în pregătirea terenului.
Pentru prelucrările frunzelor folosiți stropitorul automat, dar înainte de a purcede scoateți-i
filtrele și coborîți canalele de stropire, astfel ca să obțineți jet.
După 1° cosit 6-8 kg / ha deEUTROFIT® diluate în 300-400 l de apă, la înălțimea de 10 cm
După 3° cosit 6-8 kg / ha deEUTROFIT® diluate în 300-400 l de apă, la înălțimea de 10 cm
După 4° cosit 6-8 kg / ha de EUTROFIT® diluate în 300-400 l de apă, la înălțimea de 10 cm

REZULTATELE OBȚINUTE
Volum mai mare, creșterea conținutului de proteine, mai mult B-caroten, mai bun indice
NDF(fibre insolubile în acizi neutri, care constituie membrana celulară), MAI PUȚINE PIERDERI
LA AL 2-LEA ȘI ULTIMUL COSIT ÎN RAPORT CU PRIMUL COSIT, APARE POSIBILITATEA UNEI
COSITURI ÎN PLUS,mai asimilabil la rumegat.
Cantitatea obținută în plus

+ 15% (estimînd circa 2.000-2.500 kg / ha în plus de fîn uscat total)

Proteine:

+ 1,5 puncte

Indicatorul NDF

+ 3-4 puncte

Asimilarea Rumegatului:

+15%

Totale costi: 170 € / ha

Incremento in quintali

Incremento entrata (in €)

Costo ettaro

vantaggio/ha

22

440 (20 €/q.le)

170 €

270 €

SOIA
DOZAREA
La semănat: DISTRIBUIȚI ORGAZOT® MICRO 30 kg / ha
La combaterea buruienilor: EUTROFIT® după ce au răsărit plantele distribuiți 10 kg/ha, dacă
combateți înainte de răsărirea plantelor atunci e cazul să măriți doza la 20 kg/ha di EUTROFIT®,
diluînd în ambele cazuri la 800 litri de apă.

REZULTATELE OBȚINUTE
În timpul recoltării nu se pierd nici-o pastae, chiar și acelea care se află la baza tulpinilor, un
conținut major de ulei.
ORGAZOT® contribuie la o mai bună dezvoltare a rădăcinii,stem conformație,astfel favorizează
pătrunderea cu forță a rădăcinii în adîncimi,ce permite nutriția și protecția plantelor chiar și în
timpul secetelor.
L’uso di ORGAZOT® è fondamentale per avere una forza maggiore, all’interno della varietà,per
fare più rami, per avere la possibilità di sostenerli meglio, ridurre la fragilità e nutrire la pianta
a cessione progressiva.
Folosirea EUTROFIT® permite ridicarea primului rînd, astfel evitînd pierderea a 6 păstăi din
50,în afară de aceasta favorizează formarea legăturii în faza înfloririi, pe lîngă toate crește și
volumul recoltei.
Incremento
in quintali

Incremento
entrata (in €)

Costo ettaro

vantaggio/ha

10

350 (35 €/q.le)

105 €

245 €

GRÎU, ORZ, ALAC
DOZAREA
La semănat: ORGAZOT® IMPALPABIL 20 Kg / hectar (10 kg amestecați cu fiecare 100 kg de
semințe), adăugat în buncăr bine stratificat (cu semănătoare pneumatică folosiți 30-40 kg / ha
de ORGAZOT® MICRO MICRO).
Pentru combaterea buruienilor: ORGAZOT® 5 kg / hectar.
La Începutul Formării Spicului: EUTROFIT® 5 kg / hectar împreună cu prelucrările fitosanitare
de uz comun.
ÎN CULTIVĂRILE ECOLOGICE distribuiți înainte de a semăna 200 kg de ORGAZOT® MEDIO cu
ajutorul distribuitorulu de îngrășăminte adecvat.
ÎN CULTIVĂRILE OBIȘNUITE rămîne administrarea de urea sau alte substanțe chimice
azotoase.

REZULTATELE OBȚINUTE
REZULTATELE OBȚINUTE CREȘTEREA RECOLTEI DE PE TERENURILE UNDE S-AU EFECTUAT
TESTĂRILE ÎN MEDIU CU 14 CHINTALI PER HECTAR.
Dar pe lîngă avantajele cantitative s-au îmbunătățit și alți indicatori: W( puterea aluatului
obținut din făina grîului prelucrat),conținutul glutinului,proteinelor,creșterea în % a culorii
albe a miezului bobului de grîu,astfel făina obținută are o calitate mai înaltă ,fără a schimba
dinamica fertilizării tradiționale,se pot obține deseori, rezultate bune și atunci cînd semănați
grîu după lucernă.
Incremento
in quintali

Incremento
entrata (in €)

Costo ettaro

vantaggio/ha

14

350 (25 €/q.le)

130 €

220 €

Pentru fiecare cultura sunt disponibile fișe detaliate cu descrierea
diverselor testări efectuate, acestea pot fi cerute de la departamentul tehnic al societății.
ORGAZOT și EUTROFIT, utilizate în mod corect la creșterea diferitor culturi,permit de obicei,
obținerea efectului repelent contra danelor provocate de fauna sălbatică.
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